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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ٣٠
  

 جنگيد بايد آزادی برای: صالحی محمود

  
 ھای تشکل کارگری، جنبش نفعاال اشم تک تک بيدريغ زحمات و تالش از زندانی کارگران از يکی عنوانه ب من

 ھای رسانه و اجتماعی ھای شبکه نفعاال آزاديخواه، انسانھای ، کارگری سنديکاھای ، کارگری ھای کميته کارگری،

 از و نگذاشتيد تنھا را صالحی محمود از دفاع ۀکميت و خانواده اعضای ، من ماه يک اين در که خارج و داخل در جمعی

 و دور راه از که کسانی کليه از و کنم می قدردانی و تشکر صميمانه نکرديد فروگذار من زادیآ برای اقدامی ھيچ

 پيمان ايران کارگر ۀطبق و شما ۀھم با ديگر بار يک  .گذارم سپاس کردند خوشحالی ابراز و آمدند من ديدن به نزديک

 داشت برنخواھم ستد مبارزه از ای لحظه کارگران مطالبات و خواست از دفاع در که بندم می

***** 

 !جنگيد بايد آزادی برای

 ! کارگری جنبش نفعاال و ھا تشکل

 !کشور از خارج کارگری سنديکاھای

 ! انسان حقوق مدافع نھادھای

 !آزاديخواه و اجتماعی ھای شبکه و جمعی ھای رسانه نفعاال

 !عزيزم دوستان و ءرفقا

 کردن زندانی به اعتراض در عزيزان شما فعاليتھای جريان در نزديک و دور از بودم، زندان در که روزی٢٧ در

 شرايط و جسمی دشوار موقعيت انعکاس برای شما يکايک بيدريغ تالش و زحمات شاھد .گرفتم می قرار مجددم
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 تشکلھای حمايت جلب برای کشور از خارج و داخل در شما ۀصميمان اقدامات شاھد .بودم زندان در من نامناسب

 دمکراتيک آزاديھای و حقوق مدافع نھادھای و پارلمانھا سياسی، سازمانھای و احزاب کارگری، کاھایسندي کارگری،

 از ديگران حمايت و توجه جلب برای اقدام و حمايتی تظاھراتھای و ھامتينگ کسيونھا،ا در حضورتان شاھد .بودم انسانھا

 بيدريغ و صميمانه تحرکات اين از اطالع با و قاتیطب عظيم ھمبستگی اين ۀمشاھد با .بودم زندانی کارگران ما و من

 .بودم گرفته قرار آن در که بود نامناسبی موقعيت و خودم جسمی دشوار شرايط کردم نمی فکر آن به ھرگز که را آنچه

 در قد تمام با چطور که کردم می فکر عزيزان و مبارزان شما به ؛ جسمی نامناسب وضعيت به کردن فکر جایه ب

 ھای ھمبستگی چنين شاھد من که نيست بار اولين اين که آورم می ياده ب .کنيد آزاد را زندانی کارگران تا ستيدھ تالش

 تاريخ يک از ای گوشه تنھا اخير تحرکات .ھستم کارگری جنبش نفعاال و زندانی کارگران از دفاع در شما، ستايش قابل

 اين ۀمبارز و کارگر ۀطبق پيدايش قدمت به ای ديرينه ۀتاريخچ که البته طبقاتی تحرک و وحدت اين .است حال زمان در

 از دفاع در کننده اميدوار حرکتھای اين شک بدون .باشد می ما ۀجامع در ای کننده اميدوار ھای نشانه و دارد طبقه

 ۀطبق خود که جائی تا بياورد فراھم را سراسری تشکلھای در کارگر ۀطبق وحدت ھای زمينه تواند می زندانی؛ کارگران

 از زندانی کارگران از يکی عنوانه ب من اما کمبود، اين وجود با .بيايد ميدان به نشفعاال از دفاع در قد تمام کارگر

 سنديکاھای ، کارگری ھای کميته کارگری، ھای تشکل کارگری، جنبش نفعاال شما تک تک بيدريغ زحمات و تالش

 ماه يک اين در که خارج و داخل در جمعی ھای رسانه و اجتماعی ھای شبکه نفعاال آزاديخواه، ،انسانھای کارگری

 نکرديد فروگذار من آزادی برای اقدامی ھيچ از و نگذاشتيد تنھا را صالحی محمود از دفاع ۀکميت و خانواده اعضای من،

 کردند خوشحالی ابراز و آمدند من ديدن به نزديک و دور راه از که کسانی کليه از و کنم می قدردانی و تشکر صميمانه

 کارگران مطالبات و خواست از دفاع در که بندم می پيمان ايران کارگر ۀطبق و شما ۀھم با ديگر بار يک .گذارم سپاس

 مبارزه جاريست ھايم رگ در خون تا طبقه بی یئدنيا به رسيدن برای و داشت برنخواھم دست مبارزه از ای لحظه

 .ندارد را کارگران ما متحد نيروی با مقابله توان سرکوبگری نيروی ھيچ که دانم می نيک را اين .کرد خواھيم

 .کارگر ۀطبق کردن متحد سویه ب پيش

 ١٣٩۶ ]قوس[آذرماه ٧ شنبه سه صالحی محمود

 


